Az Ön anyanyelve fontos. Ez
része az Ön és gyermeke/ei
személyazonosságának.

Ethnic Minority
Achievement Service
(EMAS)

Annak érdekében, hogy ez
életben maradjon:


Adjon időt a gyermekének arra, hogy
játszhasson a többi gyerekkel, akik
osztoznak a közös nyelven.



Ne féljen használni a saját nyelvét a
nyilvánosság előtt.



Tanítsa meg a különböző nyelvek
neveit, amiket a gyermek hall maga
körül.



Segítsen a gyermeknek, hogy
büszke legyen az anyanyelvére. Ez
segít neki kifejleszteni egy erős
kulturális identitást.



Ha a gyermek jobban szeret angol
szavakat
használni,
akkor
is
válaszolhat és megismételheti amit
mondott a saját nyelvén.

Ne feledje, hogy:

The importance of home language
Az anyanyelv fontossága

További információért forduljon:
EDUCATION - Ethnic Minority Achievement
Service (EMAS)
Floor 1 Core 5/6
Civic Offices
Guildhall Square
Portsmouth PO1 2EA
T: 023 9273 3130
E: general.emas@portsmouthcc.gov.uk
Website: www.emas.portsmouth.gov.uk

Frequently asked questions
Gyakran ismételt kérdések

 Nézzen a gyermekére amikor beszél.
Segít neki ha látja az arckifejezését, és
azt ahogyan a szavakat formálja.
 Legyen “különleges alkalom" az Ön és
gyermeke, amikor együtt játszanak.
 Adjon sok lehetőséget és időt a
gyermeknek hogy válaszoljon Önnek.
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Miért jó a gyerekek, ha
megtartja az
anyanyelvét?

Több mint egy nyelvet tanulni
általában jót tesz az
tanulásnak, mindkét
közösség tagjaival tudnak
beszélni. Ez egy nagyszerű
tudás amit felnőttként is
hasznosíthatnak.

Otthon az anyanyelvünkön vagy
angolul kellene beszélnünk a
gyermekeinkkel, hogy jobban
segítsük őket az angol
tanulásukban?

Fontos, hogy otthon az
anyanyelvükön beszéljenek.
Minél erőssebb a gyermek
anyanyelve annál könnyebben
tanul meg más nyelveket. Ha
otthon is angolul beszélnek azzal
azt kockáztatják, hogy a gyermek
nem tanul meg szépen az
anyanyelvén és elveszíti a
kultúrájuk gazdagságát.

Portsmouth EMAS

A gyermekemnek beszéd
problémái /beszéd késése
van ... Segítene neki
leküzdeni a nehézségeket
ha cask angolul beszélnénk
otthon?

Az olyan gyerekek akik több
mint egy nyelven tanulnak, a
beszéd időnként lassaban
fejlődik mint egynyelvű
társaiknál. A beszéd gondokkal
küzdő gyerekeknek fontos,
hogy legyen előttük jó nyelvi
példakép: pl az anyanyelvén.

A gyermekem nem hajlandó
beszélni a nyelvünket. Mit
tegyünk?

Továbbra is beszéljen hozzá
az anyanyelvén.
Találkozzanak másokkal akik
szintén azt a nyelvet beszélik,
hátha az motiválja majd, hogy
beszéljen. Pusztán hallás után
is tanulnak valamennyit az
otthoni nyelvből.

Gyermekem keveri a két
nyelvet, amikor beszél.
Lehet, hogy
összezavarodott?

A gyermeke nem
zavarodott, egyszerűen
kihasználja az összes
nyelvet amit tud.

Hat hónapja érkeztünk
Angliába, és a gyermek még
mindig nem beszél az
iskolában. Mit tehetünk?

Gyakran előfordul, hogy azok a
gyerekek, akik még csak nemrég
érkeztek meg az iskolába, hogy
átmennek egy "néma fázis"-on.
Ez több hónapig is eltarthat.
Hosszú időbe telik nekik elég
bizalmat szerezniük ahhoz, hogy
meg merjenek szólalni angolul.
Adjon nekik időt, támogassa őket
és legyen türelmes.

